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Erasmus+: De ce o nouă abordare?
•
Educație, formare și tineret: un peisaj în schimbare
Profundă criză economică și șomajul ridicat în rândul tinerilor
Exista posturi vacante, dar si o lipsa de personal calificat și sanse de angajare scăzute pentru absolvenți
Cerințe tot mai mari pentru locurile de muncă ce presupun o înaltă calificare
O competiție globală pentru talent: internaționalizarea educației
Extinderea extraordinară a ofertei de învățare și a potențialul ITC
Complementaritatea între învățarea formală, informală și non-formală
Nevoia de legături mai strânse cu lumea muncii

=> O nouă abordare este necesară.
Educatie
si Cultura

Erasmus+: o nouă abordare
•
Avem nevoie de:
Legături mai strânse între obiectivele și politicile programului
Mai multe sinergii și interacțiune între învățarea formală, informală și
non-formală
Mai multe parteneriate inter-sectoriale cu lumea de muncii
O arhitectură raționalizată și simplificată
Accent mai puternic pe valoare adăugată a UE
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Legături cu obiectivele politicii (1)
•
Obiective europene pentru 2020:
Creșterea nivelului de învățământ superior de la 32% la 40%
Reducerea ratei de abandonare timpurie a studiilor de la 14% cu cel putin pana la 10%

•
Strategia EF 2020
•
Cadrul reînnoit pentru cooperarea europeană în
domeniul tineretului (2010-2018)
•
Dimensiuni europene în Sport / Planul de lucru al UE privind
Sportul
•
Dimensiunea puternică internațională, în special în ceea ce privește
învățământul superior și tineretul
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Legături cu obiectivele politicii (2)
•
Mai multe oportunități pentru studenții VET si HE de as-i crește sansele de
angajare prin stagii de formare
•
Îmbunătățire a calității în toate sectoarele prin mobilitatea personalului
și parteneriate strategice
•
Accent puternic pe parteneriate strategice intersectoriale și proiecte ITC
•
Noi acțiuni inovatoare pentru a spori șansele de angajare și
antreprenoriatului (Aliante de cunoștințe și Alianțe de competențe sectoriale)
•
Noi moduri de a declansa reforma de politici (Inițiative prospective)
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Ce este nou? (1)
•
Un singur program integrat
Care să acopere toate sectoarele educației, formării și tineretului într-o manieră holistică,
la care se adaugă și sportul
Aducerea a 7 programe existente într-un cadru unic și coerent,
Încercarea de a obține un impact sistemic mai mare
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Ce este nou? (2)
•
Simplificări substanțiale
Solicitări telefonice mai puține și reducerea în număr mare de acțiuni
Program mai ușor de utilizat, mai ușor de navigat
Managment financiar simplificat: o mai mare utilizare a costurilor unitare
•
O creștere substanțială a bugetului
Creștere de 40%, din care să beneficieze toate sectoarele
Fonduri suplimentare obținute din instrumente de acțiune externă pentru a sprijini
dimensiunea internațională a învățământului superior
Educatie
si Cultura

Erasmus
+
Programe curente
Un Program Integrat
pe toata durata vieții

Erasmus+
Program international de studii superioare
1.
2.
3.

Grundtvig
Sprijin in vederea cooperării în procesul de învățare
Erasmus
Mobilitatea Erasmus pentru politici
Erasmus Mundus,
Leonardo
indivizi
inovație
reforma
si schimb de bune practici bilaterale
Tempus, Alfa,Comenius
Edulink,
program
Tineretul in
Acțiune
Activități specifice:
•
Jean Monnet
•
Sport
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3 tipuri principale de acțiune cheie
Mobilității în scop educațional
Cooperare pentru inovare
Sprijin pentru persoane (KA1)
Schimb de practici bune reformatoare de politici (KA2)
(KA3)
Mobilitatea personalului, în special pentru profesori,
Parteneriate strategice între metoda deschisă de predare a profesorilor, lideri de școală sau liderii educației / formarii si tineretului
Coordonarea și organizațiile lucrătorilor de tineret și alti participanti cu relevanta.
Initiative prospective de mobilitate pentru studenti de studii superioare,
Parteneriate la scară largă între
învățământul profesional și
între educație și formare
Instrumente de recunoaștere UE
care formeaza studentii in vederea
unității și afacerilor:
Alianțe de cunoștințe și competențe sectoriale de
diseminare &
Alianțe de exploatare a metodelor de împrumut pentru studenți
Diplome de Masterat comun de studii
Platforme IT, care includ
Dialogul politic cu e-Twinning,
părțile interesate, a treia Mobilitate de studii superioare pentru beneficiarii UE și din afara UE.
Cooperarea cu țările terțe si focusarea pe cooperarea cu țări internaționale vecine.

Schimb intre organizațiile de voluntariat și tineret
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Defalcarea bugetului pentru educație, formare profesională și
tineret prin acțiunea-cheie 2014-2020
KA1 (cel putin 63%)
28%

KA2 (cel putin 28%)
KA3 (4.2%)
63%
Fonduri care vor fi redistribuite
intre KA1 si KA2 (4,80%)
4,20%
4,80%
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Alocare bugetară 2014 - 2020
1,9%
1,8%
3,4% 1,9%
3,5%

Educație și formare (77.5%)
10,0%

Tineret (10%)
Facilitate de creditare pentru studenți (3.5%)
Agenții naționale (3.4%)
Costuri administrative (1.9%)
Jean Monnet (1.9%)
Sport (1.8%)
77,5%
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Defalcarea bugetului pentru educație și formare profesională pe
sectoare
15% 5%
Alocarea minimă de sector

Învățământul Superior (43%)
VET (22%)
15%

Școli (15%)
22%

Educația Adulților (5%)
Fonduri rămase pentru alocare (15%)
43%
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ERASMUS+
Câteva date
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Oportunități individuale
•
2 milioane de studenți din învățământul superior vor studia și vor fi instruiți în străinătate
•
650 000 studenți de la insituții profesionale
își vor petrece o parte din educație și formare profesională în străinătate
•
Studenții de master vor beneficia de un nou sistem de garantare a împrumuturilor de 200 000 și mai mult de
25 000 de burse pentru Masteratul Comun de Studiu
•
500 000
de tineri
se vor oferi ca voluntari în străinătate și vor lua parte la
schimburi de experiență între tineri
•
800 000 de lectori, profesori,
instructori, personalul din învățământ și tineri angajați
pentru a predau sau instrui în străinătate
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Oportunități pentru proiecte de inovare și
schimbul de bune practici
•
25 000 Parteneriate strategice,
care implica
125 000
de instituții
/organizații, pentru a implementa inițiative comune și
pentru a promova schimbul de experiență și metode de abordare, cat si legăturile cu
lumea muncii
•
Aproape 300 de Alianțe de cunoștințe
și
Alianțe de abilități sectoriale,
care implică
3500 de instituții de învățământ
și întreprinderi care lucrează împreună
• Mai mult de
200 000 de cadre didactice
care colaborează online și care implică
mai mult de 100.000 de școli, prin intermediul eTwinning
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL șCOLAR
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Învățământul școlar: principalele obiective
Activitățile se vor concentra pe priorități comune legate de strategia Europa 2020
/ Educație și formare profesională cadrul 2020, în special:
• Reducerea ratei abandonului școlar
• Îmbunătățirea dobandirii de competențe de bază
• Consolidarea calității în educația și îngrijirea timpurie
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Învățământul școlar: principalele activități
•
mobilității în scop educațional
pentru nivelul preșcolar și personalul școlar
•
parteneriate strategice
de cooperare între școli,
autoritățile locale/ regionale și alte sectoare
•
eTwinning:
Comunitate online , oferind servicii profesorilor,
elevilor și directorilor de școli, instructorilor de profesori și studentilor- cadre didactice
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Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea personalului
Obiective:
• Dezvoltarea competențelor personalului școlii (limbi străine, ITC, etc)
• Oferă oportunități de dezvoltare profesională în străinătate
Activitati principale:
• Dezvoltarea profesională
Participarea la cursuri structurate / evenimente de formare în străinătate
job shadowing / perioada de observație în străinătate
într-o școală parteneră / alte organizații relevante în domeniul educației școlare
• Misiuni de predare
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Acțiunea-cheie 2: Parteneriate strategice (1)

Obiective:
•Școlile, autoritățile școlare locale /regionale, instituții și departamente de formare a cadrelor didactice, precum și
alte tipuri de organizații din
diferite țări pentru a dezvolta, a transfera și implementa practici inovatoare

Activități principale:
•Cooperarea trans-sectorială între școli și alte
organizații care să conducă la dezvoltarea curriculum-ului și anume, consolidarea
competențelor de bază, combaterea violenței în școli
• Consorții locale între autoritățile locale / regionale și a școlilor, cum ar fi
îmbunătățirea ofertei educaționale pentru tineri
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Acțiunea-cheie 2: Parteneriate strategice (2)
Activități principale:
• Schimburi de grupuri de elevi cu privire la perioadele de studiu / formare în cadrul
un proiect care vizează consolidarea și anume a competențele lingvistice și interconștientizare culturală
• eTwinning pentru schimburi on-line pentru profesorii /
ateliere de lucru on-line / dezvoltare profesională a cadrelor didactice, studențilorprofesori, educatorilor cadrelor didactice, implicarea elevilor
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Acțiunea-cheie 3: Sprijinul pentru reforma politicilor
Obiective:
• Invățare reciproca între cei care iau decizii legate de politici la nivel înalt, practicieni,
organizații participante, cercetători și grupuri de părți interesate
• Dezvoltarea politicilor naționale și dialogul european
Activități principale:
• Experimentarea transnațională cu măsuri de politică inovatoare
și transferul la alte sisteme
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR
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Învățământul superior: obiective principale
•
Creșterea
abilităților și
șanselor de angajare
a studenților și
contribuția la competitivitatea economiei europene
•
Îmbunătățirea calității în predare și învățare
•
Punerea în aplicare a strategiei de modernizare a învățământului superior
în țările programului și creșterea capacității țărilor partenere
•
Raționalizarea dimensiunii internaționale în Erasmus +
•
Sprijinirea procesului Bologna și dialoguri politice cu
țările partenere strategice
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Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea studenților în învățământul superior (1)
Obiective:
• Să ofere oportunități mai multe și mai bune pentru a crește abilitățile și
competențelor studenților , să atragă cele mai bune talente din străinătate
Activități principale:
•
Mobilitate de credit,
inclusiv stagii în străinătate: de mobilitate pentru
studiile accesibile țărilor partenere în ambele direcții
(NOU)
•
Mobilitate grad:
excelent
Cursuri de Masterat de Studiu Comun oferite de
universități din Europa și, în unele cazuri, de către țările partenere

atragand cei mai buni studenți din întreaga lume
•
Garantarea împrumuturilor pentru studenți
(NOU)
:
pentru a stimula mobilitatea de masterat în Europa
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Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea personalului în învățământul superior (2)
Obiective:
•Să ofere oportunități mai multe și mai bune pentru o calitate sporită în procesul de predare și învățare
Activități principale:
•
Misiune de predare
: de a dezvolta metode de predare inovatoare, mobilitate accesibilă țărilor partenere în ambele
direcții
(NOU)
•
Dezvoltarea profesională:
pentru a îmbunătăți abilitățile și
competențele personalul academic și non-academic,
deschis țărilor partenere în ambele direcții
(NOU)
•
Personalul invitat din întreprinderi:
pentru a crește relevanța
curriculei
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Acțiunea-cheie 2: Cooperare pentru inovație (1)
Parteneriate strategice pentru învățământ superior
Obiective:
• Să consolideze cooperarea mai strânsă între instituțiile de învățământ superior și cu
părți cheie interesate (întreprinderi, organizații de cercetare, parteneri sociali,

autoritățile locale / regionale, alte E & T sau sectoare de tineret), pentru a promova
calitate și inovație în învățământul superior

Activități principale:
• Dezvoltarea, testarea, punerea în aplicare a noii curricule comune, programe de studiu comun,
module comune, programe intensive
• Dezvoltarea cooperării pe bază de proiecte cu întreprinderi pentru a studia cazuri din viața reală
• Exploatarea potențialul Resurselor Educaționale Deschise, colaborare și
învățare personalizate
• Integrarea diferitelor moduri de studiu (la distanță, part-time, modulare)
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Acțiunea-cheie 2: Cooperare pentru inovație (1)
Alianțe de cunoștințe
Obiective:
• Să consolideze cooperarea structurată și pe termen lung între instituții de învățământ superior
și a întreprinderilor de dezvoltare de metode inovatoare pentru producerea și
schimbul de cunoștințe în proiecte bazate pe rezultate, în special în
domenii emergente
Activități principale:
• Livrarea de noi programe de studii multidisciplinare care răspund la necesitățile afacerilor
• Stimularea antreprenoriatului și studenților cu conceptie antreprenorială,
personalului academic și al companiei
• Facilitarea schimbului, fluxul și co-crearea de cunoaștere
între instituțiile de învățământ superior și întreprinderi
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Acțiunea-cheie 2: Cooperare pentru inovație (2)
Consolidarea capacităților în învățământul superior
Activități principale:
2 tipuri de proiecte cu țări din Vecinătate și Extindere,
Rusia, Asia, America Latină, Africa, Caraibe, Pacific (ACP)

•
Proiecte comune:
Curriculă nouă și diplome,

metodologii de învățare și predare, dezvoltarea personalului, asigurarea calității, de guvernare,
instrumente Bologna

•
Proiecte structurale:
Reforme la nivel național, cu sprijinul
autoritățile din țările partenere (de modernizare politică, politicile Bologna,
guvernare și gestionarea sistemelor de învățământ superior ...)

+
Componentă suplimentară de mobilitate
pentru țările PEV și de extindere
(fără Agenția Națională): studenți și personal, către și din UE, aceleași reguli ca
pentru mobilitatea credit (max. 12 luni)
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Acțiunea-cheie 3: Sprijinul pentru reforma politică
Obiective:
• Pentru a sprijini dezvoltarea UE în politica învățământului superior pentru un impact sistemic mai mare
Activități principale:
• Sprijinul OMC, agenda de modernizare a învățământului superior, procesul Bologna
• Dezvoltarea și implementarea instrumentelor de transparență ale UE
(ECTS, ...)
• Recunoașterea calificărilor (NARIC)
• Rețea de experți de reformă a învățământului superior în țările din vecinătate și de extindere
• Dialog politic internațional
• Asociația mondială de absolvenți
• Atractivitatea internațională și promovare
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EDUCATIE SI PREGATIRE
VOCATIONALA
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EDUCATIE SI PREGATIRE VOCATIONALA (EPV):

obiective principale
•
Cresterea sanselor de angajare si a deprinderilor pentru viata necesare in educatia si
pregatirea vocationala si contribuirea la competitivitatea economiei europene
•
Sprijinirea educatiei si pregatirii vocationale prin cooperare la nivel european
(conform objectivelor Comunicatului de la Bruges)
•
Asigurarea calitatii
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Actiunea cheie 1: mobilitati EPV (1)
Obiective:
• Sporirea oportunităților de formare în străinătate ale studenților in domeniul EPV și
dotarea acestora cu abilitățile necesare pentru tranziția de la educație
și formare inspre campul de muncă
Activitati principale:
•
Stagii în străinătate într-o companie, alt loc de muncă
(organizatie publică, ONG, etc) sau într-o școală de tip EPV,
cu stagii de învățare prin practica într-o companie
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Actiunea cheie 1: mobilitati EPV (2)
Obiective:
• Reactualizarea / acumularea de experienta si / sau actualizarea abilităților pedagogice
ale expertilor in EPV (profesori, formatori in cadrul companiei, cat si
personal non-didactic, de ex. liderii institutiei, manageri de formare, consilieri)
Activitati principale:
• Stagii de muncă într-o întreprindere / instituție de învățământ / pregatire

• Misiuni de predare in cadrul uneio instituții partenere
• Urmarirea unui profesionist la locul de muncă într-o instituție de învățământ / formare
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Actiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare (1)
Parteneriate strategice in EPV
Obiective:
• Cooperare transnationala intre furnizorii de EPV si
comunitatile de afaceri locale / regionale
Activitati principale:
• Schimbul de bune practici și inovații în ce priveste prevederile EPV,
ghidare, consiliere
• Dezvoltarea și furnizarea de noi materiale și metode
de predare / formare EPV
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Actiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare (2)
Parteneriate strategice in EPV
Activitati principale:
• Să favorizeze cooperarea organizată și pe termen lung intre
institutii EPV si părțile interesate (intreprinderi private, parteneri sociali,
autoritati locale/regionale, ONG-uri)
• Cooperarea intersectorială pentru a crea legaturi și pentru a împărtăși cunoștințe
între diferite sectoare de educatie și pregatire și sectoare de tineret
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Actiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare (3)
Alianțe pentru dezvoltarea competențelor sectoriale
Obiectiv:
• Imbunătățirea capacitatii de reacție a sistemelor de EPV la
nevoile specifice de pe piața forței de muncă, contribuind la creșterea
competitivitatii economice a sectorului în cauză

Activitati principale:
• Crearea si asigurarea unei programe care sa vina in intampinarea
nevoilor de pe piata muncii si a persoanelor care invata in cadrul sectoarelor economice
• Proiecte ce promoveaza invatarea la locul de munca
• Proiecte ce faciliteaza recunoasterea calificarilor la nivel UE
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Actiunea cheie 3: Sprijin pentru reforma politicilor
Obiectiv:
• sprijinirea dezvoltarii de politici UE si gasirea de raspunsuri la unele dintre
obiectivele ce privesc politicile specifice in sistemele de EPV
Activitati principale:
• Activitati de invatare reciproca si invatare mutuala in cadrul unor
grupuri de lucru organizate tematic
• Studii pentru sporirea calitatii si ofertei de ucenicii
(Alianta Europeana pentru Ucenicii)
• Sustinerea unor instrumente ale UE (ECEPV si EQAEPV)
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EDUCATIA PENTRU ADULTI
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Educatia pentru adulti: obiective principale
•
Modernizarea si imbunatatirea educatiei pentru adulti prin cooperare
cu alte sectoare
• Validarea educatie non-formale / informale
• Sisteme de ghidare
• Asigurarea calitatii
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Actiunea cheie 1: Mobilitatea personalului angajat
Obiective:
• Dezvoltarea si largirea orizonturilor de cunostinte, deprinderi si competente
Activitati principale:

• Participarea la cursuri / evenimente de training in strainatate
• Observarea la locul de munca intr-un sector de educatie a adultilor sau alt
sector relevant pentru organizatie
• Misiuni de predare
Education
and Culture

Actiunea cheie 2: Parteneriate strategice (1)
Obiective:
• Asigurarea calitatii predării și oportunităților de învățare pentru adulți
și consolidarea ofertei de învățare a furnizorilor de EA (a se concentra
asupra competențelor de bază, a cetățeniei active și competențelor
esentiale pentru sporirea sanselor de angajare)
Activitati principale:
• Cooperarea intre sectoare in vederea schimbului de experienta si
cele mai bune practici intre organizatii
• Dezvoltarea, testarea si validarea noilor programe, metode de predare
sau abordari pedagogice inovatoare
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Actiunea cheie 2: Parteneriate strategice (2)
Activitati principale:
• Proiecte privitoare la dobândirea competențelor de bază (abilitati de folosire a limbii,
aptitudini pentru aritmetica si Informatica si Tehnologia Informatiei) si oferirea
unei a doua sanse de a invata mai tarziu in viata
• Cresterea accesibilitatii oportunitatilor de invatare pentru adulti
• Devzvoltarea cooperarii strategice intre furnizorii de EA si
autoritatile locale / regionale
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Actiunea cheie 3: Asistenta pentru reforma politicilor
Obiective:
• Contribuirea la dezvoltarea politicilor nationale si a dialogului european
asupra sistemelor si practicilor din domeniul educatiei pentru adulti
Activitati principale:
• Sprijinirea reformelor policilor nationale (de ex. crearea unor retele nationale

si coalitii de grupuri interesate)
• Sustinerea unor campanii de sensibilizare care sa promoveze beneficiile
invatarii atat pentru pesoane fizice, cat si pentru economie si societate
• Activitati de invatare reciprocă intre factorii de decizie politică
la nivel înalt, practicieni, organizații relevante, cercetători și
grupuri interesate
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TINERET
Education
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Tineret: Aspecte generale
• Imbunatatirea nivelului competentelor si abilitatilor tinerilor, inclusiv in cazul
celor cu mai putine posibilitati si muncitor tineri si promovarea
participarii la viata democratica in Europa si pe piata muncii,
a cetateniei active, a dialogului intercultural, a integrarii sociala
si a solidaritatii
• Stimularea in ce priveste imbunătățirea calitatii in activitatea tinerilor, in special
prin cooperare sporita intre organizatiile de tineret
si / sau alte parti interesate
• Completarea reformelor politice la nivel local, regional si national
si sustinerea dezvoltarii politicilor pentru tineret bazate pe
cunoștințe și dovezi si recunoasterea invatarii
non-formale si informale
• Cresterea dimensiunii
internationale
a activitatilor tinerilor
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Actiunea cheie 1: Mobilitatea tineretului
Activitati principale:
•
Proiecte de mobilitate a tineretului
(tineret si tineri muncitori)

– schimburi de tineri
– Serviciul European de Voluntari
– Cursuri organizate: cursuri de pregatire, evenimente tip luare-de-contact,
Vizite de studio in strainatate
– Stagii de observare a specialistilor la locul de munca in cadrul unei organizatii de tineret in strainatate
(la organizatii de tineret, institutii de educatie si pregatire, companii, etc.)

• Proiecte de mobilitati propuse de catre organisme publice nationale / regionale
si de catre organizatii active in CSR (Corporate Social Responsibility)
• Evenimente la scară largă ale Serviciului European de Voluntariat
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Actiunea cheie 2 : Cooperare si inovare pentru
bune practici (1)
Parteneriate strategice
Activitati principale:
• Cooperarea trans-sectorială consolidată între organizații in vederea
schimbului de bune practici
• Dezvoltarea, testarea si / sau implementarea unor practice inovative
in sfera tineretului, educatiei si pregatirii
• Validarea competentelor acumulate prin invatare non-formala si
in-formala la nivel national prin trimiteri la cadrul legal UE
si folosirea instrumentelor de documentare UE (precum
Europass si Youthpass)
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Actiunea cheie 2 : Cooperare si inovare pentru
bune practici (2)
Parteneriate strategice
Activitati principale:
• Cooperarea intre autoritatile regionale pentru a promova dezvoltarea
sistemelor de educatie, pregatire si tineret si integrarea acestora in
cadrul unor actiuni de dezvoltare locala si regionala
• Initiative transnationale care sa incurajeze orientari și abilități antreprenoriale,

sa promoveze cetatenia activa si crearea de noi intreprinderi sociale
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Actiunea cheie 2 : Cooperare si inovare pentru
bune practici (3)
Consolidarea capacităților
Obiective:
• favorizarea cooperarii și schimbului în sfera tineretului între tarile participante
la Program si tarile partenere din diferie regiuni ale lumii
(ACP, America Latina, Asia, tari industrializate
Activitati principale:
• Cooperarea strategica intre organizatiile de tineret pe de o parte
si autoritatile publice pe de alta parte in tarile partenere
• Cooperarea intre organizatiile de tineret si organizatiile din domeniul
educatiei si pregatirii, dar si cu reprezentantii din zona business si
de pe pieta muncii, cat si cu ONG-urile
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Actiunea cheie 2 : Cooperare si inovare pentru
bune practici (4)
Consolidarea capacităților
Activitati principale:
• Imbunatatirea capacitatilor consiliilor de tineret, platformelor de tineret
si a autoritatilor nationale, regionale si locale din sfera tineretului in
tarile partenere
• Sporirea capacitatii de management, guvernare, inovare si
internationalizare a organizatiilor pentru tineret
• Lansarea, testarea si implementarea practicilor de munca pentru tineret
• Implementarea de activitati pentru mobilitatea tinerilor din / catre tarile partenere
(schimburi de tineri, Serviciul European de Voluntari, mobilitatea tinerilor
muncitori)
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Actiunea cheie 3 : Sprijin pentru reforma politicilor (1)
Obiective:
• Dezvoltarea cooperarii in sfera politicilor pentru tineret la nivel european, promovarea
Strategiei pentru tineret a UE si incurajarea dialogului organizat
Activitati principale:
• Sprijinirea Metodei deschise de coordonare (invatare reciproca,
adunarea de probe)
• Sprijinirea Dialogului organizat in sfera tineretului (intalniri intre
tineri si factorii de decizie; sprijin pentru
Grupurile de Lucru Nationale SD)
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Actiunea cheie 3 : Sprijin pentru reforma politicilor (2)
Activitati principale:
• Sprijinirea Forumului Tineretului European (European Youth Forum) si parteneriatelor dintre
societatea civila si ONG-urile europene pentru tineret
• Implementarea instrumentelor de transparenta si recunoastere ale Uniunii:
Youthpass
• Saptamana Tineretului European
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JEAN MONNET
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Activitati JEAN MONNET
Obiective:
• Promovarea excelentei in integrarea la nivel european a studiilor in invatamantul
universitar
Activitati principale:
• Predare si cercetare
(Catedre, Module & Centre de excelenta)
• Dezbateri asupra politicilor si schimburi cu lumea academica
(retele si proiecte)
• Sprijin pentru activitatile institutiilor sau asociatiilor
• Crearea

unui calificativ Jean Monnet
• Jean Monnet asigura de asemenea alocatii (grant-uri) institutiilor
specificate
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Activitati JEAN MONNET
Predare si cercetare
Obiective de sprijinit:
Program de 40h de predare in domeniul studiilor UE
Module

Post de predare de 90h cu specializare in studii UE
Catedre

Puncte centrale de competenta & cunostinte privind subiecte legate de UE
Centre de excelenta

Activitati principale:
• Predarea studiilor de integrare europeană incorporate într-o programa oficiala
• Efectuarea, monitorizarea si supervizarea cercetarii pe teme europene
• Organizarea si coordonarea resurselor umane si documentare legate de
studiile UE
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Activitati JEAN MONNET
Dezbateri asupra politicilor si schimburi
Obiective de sprijinit:
Consolidarea cooperarii și promovarea rezultatelor privind cercetarea la nivel înalt
Retele

Explorarea diverselor metodologii, promovarea discuțiilor și reflecției
Proiecte

Activitati principale:
• Stimularea schimbului de cunostinte si competent pentru a sustine reciproc
bunele practici
• Sustinerea cooperarii si crearea unei platform pentru schimbul cunostinte cu
actorii publici si serviciile Comisiei pe subiecte UE de mare importanta
• Dezvoltarea continuturilor si instrumentelor academice pentru grupuri-tinta specifice
• Dezvoltarea in cooperare a continuturilor si predarii in comun
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Activitati JEAN MONNET
Sprijin pentru institutii sau asociatii

Obiective de sprijinit:
Dezvoltare activităților de predare si formare pe domenii legate de U E
Institutii

Contributii la studiul procesului de integrare europeana
Asociatii

Activitati principale:
Pentru institutii:
• Adunarea, analizarea, elaborarea și diseminarea de date și cunoștințe despre Uniunea Europeana
• Organizarea de cursuri de Master pe probleme legate de UE sau pregatireprofesionala avansata

Pentru asociatii:
• Organizarea si indeplinirea activitatilor statutare privitoare la studiile UE
• Publicarea datelor privitoare la UE in cadrul unei mai cuprinzatoare cetatenii active
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SPORT
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Erasmus+ contributia la sport
Obiective:
• Solutionarea amenintarilor transfrontaliere la integritatea activitatilor sportive(doping,
aranjarea meciurilor, violenta, intoleranta, discriminarea)
• Promovarea si sprijinirea bunei guvernari in sport si a dublei cariere a atletilor
• Promovarea
activitatilor voluntare,
a integrarii sociale si a sanselor egale,
cat si a constientizarii relevantei activitatii fizice pentru mentinerea sanatatii
si a liberului acces la sport
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Activitate sportiva
Principalele activititati
sprijinind sportul de masa:
• Sprijin pentru parteneriate prin colaborare
•
Evenimente sportive non-profit la nivel european, implicand mai multe tari,
in ce priveste integrarea sociala, etc.
• Consolidarea bazei de date pentru elaborarea de politici

•
Dialogul cu parti interesate relevante la nivel european
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Pentru mai multe informatii
http://ec.europa.eu/
erasmus-plus
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